


2

WAAROM KIEZEN VOOR KNX HOME CONTROL?

Domotica wordt vaak in verband gebracht met dure gadgets en overbodige snufjes. Maar de term “domotica” dekt al lang 
de lading niet meer. “Leef- en woonautomatisering” is een betere omschrijving voor een moderne elektrische installatie die 
beantwoordt aan de huidige eisen van een comfortabele, energiezuinige en veilige leef- en woonomgeving.

Met KNX Home Control kiest u voor een moderne elektrische installatie die in uw dagelijks leven zorgt voor een aanzienlijke 
verhoging van het comfort, een efficiënt energiebeheer en een optimale veiligheid.

Denk ook aan KNX Home Control als investering voor de toekomst zodat u voorbereid bent op de groei van uw gezin, een 
andere werksituatie of de mogelijkheid om langer zelfstandig in uw woning te kunnen blijven wonen.

KNX Home Control onderscheidt zich door techniek op mensenmaat en door het gebruik van 2 open communicatiestan-
daarden.

IN
LE

ID
IN

G



3

OPEN COMMUNICATIE STANDAARDEN

Heeft u ook al vastgesteld dat alle systemen die vandaag in een moderne woning aanwezig zijn niet 
mét, maar naast elkaar praten? … en dit terwijl automatisatie uw leven eenvoudiger zou moeten 
maken, niet complexer!
KNX Home Control maakt daarom gebruik van de 2 belangrijkste wereldwijde open standaarden om 
deze systemen met elkaar te laten communiceren:

IP: als interface tussen de bewoners en hun omgeving.
Voor de intuïtieve bediening via tablet en smartphone, het bekijken van beelden van IP camera’s, kop-
peling met audio en video, communicatie met de IP deurvideofoon, veilige bediening vanop afstand...

KNX: als interface tussen de woning en zijn omgeving.
Dankzij de eenvoudige installatie en meer dan 7000 producten is er voor elke toepassing een oplos-
sing beschikbaar. Veel fabrikanten die de systemen voor uw woning bouwen (warmtepompen, CV 
ketels, alarmsystemen, weerstations, thermostaten, airco en ventilatie units, sensoren…) bieden zelf de 
KNX koppeling reeds aan. Hierdoor kunnen hun systemen, die steeds slimmer worden, ook met andere 
fabrikanten praten. Denk maar aan de thermostaat die tegen het weerstation zegt dat de zonwering 
nog niet naar beneden mag gaan omdat de gewenste temperatuur nog niet is bereikt.
Domoticasystemen die niet op KNX werken, moeten zelf instaan voor deze koppelingen en beschikken 
hierdoor vaak niet over de juiste informatie.
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Belangrijk voor elk gebouw is een gezond binnenklimaat. Een goed afgestelde installatie (ventilatie, verwarming,…) is 
hiervoor noodzakelijk. Een combinatie met de woonautomatisering kan uw comfort en gebruiksgemak verder verhogen.

Warmtepompen halen een deel van de energie die nodig is om te verwarmen uit de buitenlucht of uit de bo-
dem. De onttrokken warmte wordt in de woning afgegeven aan een lucht- of een watercircuit. Ook de boiler 
voor sanitair warm water kan hiermee gevoed worden. In de zomer kunnen de meeste systemen omgedraaid 
worden. Dan onttrekt de warmtepomp warmte aan de woning om te koelen. De overtollige warmte wordt 
afgegeven aan de omgevingslucht of aan de bodem. KNX kan ook het circuit in een bepaalde ruimte uitscha-
kelen als daar ramen worden geopend.

VERWARMING EN KOELING MET EEN WARMTEPOMP

Als u de verwarming of de airco van een bepaalde ruimte wilt regelen, moet u naar die ruimte om de kamer-
thermostaat of de thermostatische kraan te bedienen.
Oplossing: Per ruimte voorzien we een schakelaar met ingebouwde thermostaat waarmee u de ruimtetempe-
ratuur naar de comfort- of eco-stand kan brengen. Desgewenst kan gekozen worden voor een display met de 
mogelijkheid tot manuele aanpassing van de gevraagde temperatuur. Per verdieping plaatsen we een centraal 
bedieningspaneel. Hierop kunnen we de temperatuur van elke ruimte in de woning instellen zonder dat we 
ons naar die ruimte moeten begeven.

VERWARMING LOKAAL EN CENTRAAL BEDIENEN

Voor men een aircosysteem kiest, moet men eerst nagaan of voldoende maatregelen zijn genomen om een te 
hoge opwarming van het binnenklimaat tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen van bouwkundige aard zijn 
(grote oversteek voor ramen, kleinere glaspartijen, …). Een andere oplossing is een automatisch zonwerings-
systeem dat de zonnestralen buiten houdt. Wanneer een aircosysteem toch noodzakelijk blijkt, kan dit gekop-
peld worden met KNX. Zo kan, naar analogie van het verwarmingssysteem, op energie bespaard worden. KNX 
kan ook het aircosysteem in een bepaalde ruimte uitschakelen als de ramen daar worden geopend. Het KNX 
systeem zorgt voor een perfecte balans tussen koelen en verwarmen.

KOELING MET AIRCOTOESTELLEN

Woningen worden alsmaar meer en beter geïsoleerd. Dat is noodzakelijk in het kader van energiebesparing. 
Een goed werkend ventilatiesysteem is dan ook van het grootste belang. Er bestaan systemen waarbij de 
warmte wordt onttrokken uit de te verwijderen lucht (warmteterugwinning). Ventilatie hoeft niet steeds in 
dezelfde mate te gebeuren. Hoewel de ventilatie nooit volledig uitgeschakeld mag worden, laat de epb-regel-
geving bijvoorbeeld toe om de ventilatiedebieten aan te passen op basis van CO2-detectie. Na een douche is 
een hoger ventilatiedebiet interessant om de vochtige lucht af te voeren. Dit kan manueel of automatisch, in 
combinatie met KNX.

VENTILATIE
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ENERGIEBESPARING

Steeds meer woningen worden uitgerust met een systeem voor lokale elektriciteitsproductie. Het meest bekend zijn de 
zonnepanelen.

Bewust en rationeel omgaan met energie wordt almaar belangrijker. De slimme meters zijn op komst, maar 
zullen zelf niet meteen voor energiebesparing zorgen. Voor de grote verandering moeten wij zelf instaan. Als 
we voortdurend geconfronteerd worden met ons energieverbruik, leren we met welke acties we dat verbruik 
kunnen verlagen.
De grootste slokoppen inzake energie in de woning zijn het verwarmingssysteem en het aircosysteem. Voor 
de verwarming pleiten we dan ook voor een koppeling met KNX. Volgens het VEI (Vlaams Elektro Innova-
tiecentrum) kan men een jaarlijkse besparing van 10 à 15% realiseren wanneer men gebruik maakt van een 
multizoneverwarming, een alles-uit knop die de verwarming in nachtstand brengt, en de stand-by tempera-
tuurstand die zo’n 2° C onder de comforttemperatuur ligt.
Het stand-by verbruik van verschillende toestellen (tv, audio, pc, …) in de woning kan voor een gezin vlug op-
lopen tot 150 euro per jaar. Dit verbruik kan verkleind worden door KNX. Het eigen verbruik van KNX is zo goed 
als verwaarloosbaar en bedraagt ongeveer 1/5 van dat van een spaarlamp van 10W. Dit vermogen van 2W is 
verwaarloosbaar tegenover de veel grotere energiebesparing die met het systeem kan worden gerealiseerd.
Vanaf 2020 moeten alle nieuwbouw woningen bijna-energieneutraal zijn. Dat betekent eerst en vooral dat het 
energieverbruik zo klein mogelijk moet zijn. De energie die toch verbruikt wordt, moet maximaal gecompen-
seerd worden door de inzet van hernieuwbare energiebronnen.

VERBETERING VAN HET RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK

Met PV zonnepanelen kan een groot deel van de elektriciteitsbehoefte van een woning lokaal geprodu-
ceerd worden. Wanneer de zon schijnt, wordt er elektrische energie opgewekt. De overtollige energie wordt 
afgegeven aan het openbaar elektriciteitsnet. De elektriciteitsmeter van de woning draait dan in omgekeerde 
richting.

PV (FOTOVOLTAÏSCHE) ZONNEPANELEN

THUISKOMEN

Wanneer u thuiskomt, stopt de aanwezigheidssimulatie en zal een routeverlichting u bij onvoldoende daglicht 
doorheen de woning leiden. Ondertussen werd de temperatuur verhoogd van stand-by naar comfort. Door 
het inschakelen van de werkbladverlichting wordt s’ avonds tussen 17h en 19h, uw favoriete muziek gestart 
voor bij het koken.
De ventilatie, die al naar een hogere snelheid was overgeschakeld, gaat nog een trapje hoger om de geuren in 
de keuken sneller af te voeren.
Wanneer het eten klaar is, roept u via de tablet een lichtsfeer op die u vooraf hebt aangemaakt. 
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GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID EN COMFORT

Een verhoging van het comfort wordt onder meer bereikt door het aantal handelingen te verminderen die de bewoner 
moet uitvoeren om “iets” te bewerkstelligen. Een veel gebruikte techniek is de éénknopsbediening. Lokale éénknopsbe-
dieningen sturen enkel verbruikers (verlichting, rolluiken, zonwering, verwarming, audio, video, …) die gesitueerd zijn in 
eenzelfde ruimte. Voorbeelden zijn éénknopsbedieningen voor tv-kijken, bezoek ontvangen, met de kinderen spelen, 
eten, studeren, … De alles-uit toets, de slaap-lekker toets en dergelijke behoren dan weer tot de groep van de genera-
le ééntoetsbedieningen. De functies die zij toegewezen krijgen, hebben invloed op verbruikers in heel de woning. Er 
kunnen ook condities of voorwaarden worden ingebouwd. Of een bepaalde actie wordt uitgevoerd, kan bijvoorbeeld 
afhangen van de lichtintensiteit buiten de woning. Dit kan tevens een besparing op het energieverbruik opleveren.

ALLES-UIT FUNCTIE

Aan de voordeur, de garagepoort en andere toegangsdeuren plaatsen we een alles-uit functie. Die schakelt 
alle verlichting uit, ontkoppelt gevaarlijke toestellen via de geschakelde stopcontacten, brengt de verwarming 
in de juiste stand en stuurt, als het donker is, de rolluiken omlaag.
Wanneer u het huis verlaat in het donker, blijft de verlichting van de inkom of garage nog even branden, net 
zoals de buitenverlichting. Er kan indien gewenst een aanwezigheidssimulatie worden opgestart.
Er zijn meerdere mogelijkheden om deze functie te starten: met een drukknop, uw smartphone, de toetsen 
van het codeklavier van de alarminstallatie, ...

ROLLUIKEN EN ZONWERING

Rolluiken sturen is kinderspel. U kan ze via druktoetsen of tablet individueel of in groep bedienen. U kan er 
voor kiezen om ze automatisch met het ochtendgloren naar boven, of bij zonsondergang naar beneden te 
sturen. Natuurlijk steeds rekening houdend met zomer- en wintercondities.
Zonwering, meer bepaald screens, luifels en lamellen vragen om een meer specifieke aanpak.
Met KNX Home Control werken we met unieke weerstations die niet alleen de zonwering beveiligen bij te 
hoge windsnelheden, maar ze ook sturen in functie van de binnentemperatuur, de lichtsterkte en de positie 
van de zon ten opzichte van de woning.
Hierdoor kunnen we optimaal gebruik maken van de passieve zonne-energie in de winter en beveiligen we 
toch de woning in de zomer tegen oververhitting. Met KNX Home Control wordt enkel de zonwering gestuurd 
aan de gevel waar de zon instraalt. Van een bunkergevoel is geen sprake.

PUSH MAIL NOTIFICATIONS

Wenst u meldingen te ontvangen, dan kan u gebruik maken van “Push mail notifications”.
U stelt eenvoudigweg de voorwaarde in waaraan de actie moet voldoen. Bijvoorbeeld wanneer er een piek-
verbruik wordt vastgesteld in de woning, krijgt u een melding op uw tablet of smartphone.
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VEILIGHEID

KNX is op zich geen beveiligingssysteem tegen brand of inbraak. Toch kan het de veiligheid van de woning en de bewo-
ners gevoelig verhogen.
Als de woning is uitgerust met een inbraakbeveiligingssysteem, maken we ook een koppeling met KNX. Bij een alarm-
melding kan KNX gepast reageren. Inbrekers willen niet gezien worden en zijn vooral visueel en auditief geconcentreerd. 
Deze concentratie kunnen we doorbreken door alle verlichting in de woning aan te schakelen, eventueel gecombineerd 
met luide muziek gedurende een korte tijd. Door de elektrische rolluiken naar omhoog te sturen, is de inbreker van bui-
tenaf zichtbaar. De buitenverlichting laten we knipperen om aan de omgeving te signaleren dat er iets aan de hand is.

PANIEKFUNCTIE

De paniektoets in de slaapkamer laat bepaalde verlichtingspunten op strategische plaatsen oplichten.
Hierdoor wordt een eventuele inbreker afgeschrikt. De paniektoets laat het licht in de kinderkamers onge-
moeid. Uw kinderen hoeven niet wakker te worden omdat u even ongerust bent. Deze functie kan desge-
wenst gekoppeld worden aan het inbraakalarm.

AANWEZIGHEIDSSIMULATIE

Bij afwezigheid is dat ook van buiten de woning makkelijk te merken. Inbrekers hebben daar een zesde zintuig 
voor. U kan bij afwezigheid een aanwezigheidssimulatie starten. Hierdoor lijkt het alsof er activiteit is in de 
woning.
Als u op reis vertrekt, drukt u op de knop “simuleer aanwezigheid”. Het systeem zal op de gekozen vakantieda-
gen automatisch een aanwezigheidsscenario afspelen. In de woonkamer brandt er licht, de tv staat aan, rond 
20 uur brandt het licht in de badkamer en de kinderkamers even, en wat later wordt ook uw slaapritueel gesi-
muleerd. De bewoners zijn er niet, maar het lege huis lijkt bewoond. Uiteraard worden de verwarming, koeling 
en ventilatie ook afgestemd op uw afwezigheid.

DE TUINVERLICHTING BEDIENEN VANUIT DE SLAAPKAMER

U hoort ‘s nachts lawaai in de tuin. U moet naar beneden om de tuinverlichting aan te steken. Daar kunt u oog 
in oog komen te staan met iemand die daar niet hoort te zijn. 
Oplossing: Met een toets in de slaapkamer kunt u alle tuinverlichting inschakelen. U kunt zien wat er eventueel 
gaande is in de tuin of op de oprit. U wordt zelf niet gezien. Ongewenste personen kiezen het zekere voor het 
onzekere en zetten het op een lopen.

BEDIENING VAN OP AFSTAND

Via uw smartphone of tablet kan u van op afstand via een beveiligde verbinding uw KNX-systeem bedienen. 
Zo kan u bijvoorbeeld toestellen in-of uitschakelen, de verwarming of koeling enkele graden wijzigen, de 
rolluiken openen of sluiten, enz.
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“Deze publicatie is gebaseerd op de ‘Ontwerpgids geïntegreerde leef- en woonautomatisering’ of op een gedeelte ervan. Deze gids werd samengesteld door de organisaties 
TECNOLEC, In-HAM, BCDI en NAV m.m.v. extern consulent en medeauteur, Guy Kasier, en met de steun van het IWT. Niets uit deze publicatie (tekst en beeldmateriaal) mag worden 
verveelvoudigd of overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de projectpartners (TECNOLEC, In-HAM, BCDI en NAV). 
Vecolux heeft de schriftelijke toestemming van de uitgever om (delen van) de “Ontwerpgids geïntegreerde leef- en woonautomatisering” te kopiëren, vertalen en publiceren.
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TOUCH PANELS EN DEURCOMMUNICATIE

Z41 PRO is een capacitief Touch Panel met een enor-
me meerwaarde in de hedendaagse ‘slimme’ wo-
ning. De minimalistische en sobere vormgeving 

staat garant voor een tijdloos design. Perfect te integreren in zowel 
werk- als woonomgeving. Het 4.1” kleurendisplay (3:4) met glazen af-
werking maakt de bediening eenvoudig en verhoogt het comfort. 
De Z41 integreert de bediening van verlichting, verwarming, koeling, 
ventilatie, rolluiken, audio, video, etc. Via de de IP verbinding en de 
Z41 Remote App heb je op elk moment toegang tot je woning, waar 
dan ook ter wereld.

Z41COM is een capacitief Touch 
Panel, met alle functionali-
teiten van de Z41PRO, daar-

bovenop is hij ook je binnenpost videofonie. 
Dankzij de integratie met een video-intercom 
systeem GetFace IP biedt de Z41COM een 
complete oplossing voor slimme woningen. 
Z41COM in combinatie met GetFace IP inter-
com biedt een all-in-one oplossing. Geen ver-
schillende ‘bakjes’ aan de muur!
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Referentie Omschrijving

ZVI-Z41COM-AP Touch Panel Z41 COM - plastic frame - zwart

ZVI-Z41COM-SP Touch Panel Z41 COM - plastic frame - grijs

ZVI-Z41COM-WP Touch Panel Z41 COM - plastic frame - wit

Referentie Omschrijving

ZVI-Z41PRO-A Zennio Z41 Pro - aluminium frame - zwart

ZVI-Z41PRO-AP Zennio Z41 Pro - plastic frame - zwart

ZVI-Z41PRO-S Zennio Z41 Pro - aluminium frame - grijs

ZVI-Z41PRO-SP Zennio Z41 Pro - plastic frame - grijs

ZVI-Z41PRO-W Zennio Z41 Pro - aluminium frame - wit

ZVI-Z41PRO-WP Zennio Z41 Pro - plastic frame - wit
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MACRO

In een woning is het de bedoeling dat je gewoontes geautomatiseerd worden.
Een voorbeeld: Je komt overdag je woning binnen waarna je de rolluiken opent, het 
licht in de keuken aansteekt, je sonos luidspreker op je favoriete zender zet, de thermo-
staat naar comfortmodus brengt,...
Wanneer je ‘s avonds thuiskomt schakel je de led’s in de trap in, schakel je de gangver-
lichting in op 50%, schakel je de thermostaat naar nachtmodus,...
Al deze acties kan je automatiseren.
Door het gebruik van macro’s kan je als eindgebruiker zelf deze acties instellen waarna 
ze automatisch opgeroepen worden bij het betreden van de woning, afhankelijk van 
dag of nacht.
Hiernaast kunnen de macro’s ook gebruikt om andere gewoontes te automatiseren zoals 
de woning verlaten, gaan slapen, wakker worden,...

SCHEDULER

Met een scheduler kan je tijdgestuurde acties instellen.
Een voorbeeld: een aantal verlichtingspunten automatisch inschakelen en uitschakelen 
op een bepaald tijdstip bij afwezigheid.

LOGISCHE FUNCTIES

Met een logische functie kunnen we nog een stap verder gaan.
Het geeft ons de mogelijkheid om waarden op het KNX-systeem te vergelijken, gekop-
peld aan een actie na vergelijking.
Een voorbeeld: de tuinverlichting laten schakelen wanneer de lichtsterkte buiten onder 
200 lux gaat.

VAKANTIE KALENDER

De vakantiekalender laat je als eindgebruiker toe je afwezigheidsdagen op te geven.
Op de geselecteerde dagen wordt je woning automatisch in ‘afwezig’ gezet.
Een voorbeeld: De verwarming wordt in de beschermingsmodus gezet, de afwezig-
heidssimulatie wordt gestart,...

JE EIGEN WONING, JE EIGEN GEWOONTES
CEN

TRALE BED
IEN
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Flat Backlighted capacitieve touch schakelaars in Flat familie, met benaderingssensor, vlak ontwerp (9mm) en vrij te 

ontwerpen. Iedereen kan eigen ontwerpen maken, met inbegrip van afbeeldingen, iconen, teksten of logo’s, die op 

een hoogwaardig gehard glas worden gedrukt. Er zijn modellen met 1, 2, 4 of 6 configureerbare knoppen en back-

lighted iconen, die hun helderheid regelen met de ingebouwde helderheidssensor en verzwakken wanneer de gebruiker niet 

gedetecteerd wordt door de benaderingssensor. Flat 1/2/4/6 bevat een interne temperatuursensor en thermostaat, evenals 2 

analoge digitale ingangen die kunnen worden geconfigureerd voor potentiaalvrije sensoren en drukknoppen, temperatuur-

sensoren of bewegingssensoren.

Referentie Omschrijving

ZVI-F1-W Flat 1 Capacitieve Touch Schakelaar - wit

ZVI-F2-W Flat 2 Capacitieve Touch Schakelaar - wit

ZVI-F4-W Flat 4 Capacitieve Touch Schakelaar - wit

ZVI-F6-W Flat 6 Capacitieve Touch Schakelaar - wit

Referentie Omschrijving

ZVI-F1-S Flat 1 Capacitieve Touch Schakelaar - grijs

ZVI-F2-S Flat 2 Capacitieve Touch Schakelaar - grijs

ZVI-F4-S Flat 4 Capacitieve Touch Schakelaar - grijs

ZVI-F6-S Flat 6 Capacitieve Touch Schakelaar - grijs

Referentie Omschrijving

ZVI-F1-A Flat 1 Capacitieve Touch Schakelaar - antraciet

ZVI-F2-A Flat 2 Capacitieve Touch Schakelaar - antraciet

ZVI-F4-A Flat 4 Capacitieve Touch Schakelaar - antraciet

ZVI-F6-A Flat 6 Capacitieve Touch Schakelaar - antraciet

Referentie Omschrijving

ZVI-F1 Flat 1 Capacitieve Touch Schakelaar - customized

ZVI-F2 Flat 2 Capacitieve Touch Schakelaar - customized

ZVI-F4 Flat 4 Capacitieve Touch Schakelaar - customized

ZVI-F6 Flat 6 Capacitieve Touch Schakelaar - customized
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SQUARE TMD

Square TMD is een capacitieve KNX aanraakschakelaar met 1, 2, 4 of 6 multifunctionele toetsen. Met Square TMD 

maakt iedereen zijn eigen creatie gebruik makend van foto’s, iconen, teksten of logo’s. Uw ontwerp wordt gedrukt op 

een hoogwaardig gehard glas omkaderd door een stijlvol polycarbonaat frame. Uitvoeringen met 1, 2, 4 of 6 toetsen 

zijn beschikbaar en kunnen gebruikt worden als individuele bediening of als 2-toets bediening met LED indicatie. Square 

TMD-Display beschikt over een thermostaatfunctie met interne temperatuursonde en 2 analoge/digitale ingangen. Beschik-

bare modellen: Standaard Wit/Zwart/Zilver of eigen creatie.
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Referentie Omschrijving

ZVI-SQTMD1-W Zennio Square Touch-MyDesign 1-v - plastic frame - wit

ZVI-SQTMD2-W Zennio Square Touch-MyDesign 2-v - plastic frame - wit

ZVI-SQTMD4-W Zennio Square Touch-MyDesign 4-v - plastic frame - wit

ZVI-SQTMD6-W Zennio Square Touch-MyDesign 6-v - plastic frame - wit

Referentie Omschrijving

ZVI-SQTMD1-S Zennio Square Touch-MyDesign 1-v - plastic frame - grijs

ZVI-SQTMD2-S Zennio Square Touch-MyDesign 2-v - plastic frame - grijs

ZVI-SQTMD4-S Zennio Square Touch-MyDesign 4-v - plastic frame - grijs

ZVI-SQTMD6-S Zennio Square Touch-MyDesign 6-v - plastic frame - grijs

Referentie Omschrijving

ZVI-SQTMD1-A Zennio Square Touch-MyDesign 1-v - plastic frame - zwart

ZVI-SQTMD2-A Zennio Square Touch-MyDesign 2-v - plastic frame - zwart

ZVI-SQTMD4-A Zennio Square Touch-MyDesign 4-v - plastic frame - zwart

ZVI-SQTMD6-A Zennio Square Touch-MyDesign 6-v - plastic frame - zwart

Referentie Omschrijving

ZVI-SQTMD1-CUS Zennio Square Touch-MyDesign 1-v - customized

ZVI-SQTMD2-CUS Zennio Square Touch-MyDesign 2-v - customized

ZVI-SQTMD4-CUS Zennio Square Touch-MyDesign 4-v - customized

ZVI-SQTMD6-CUS Zennio Square Touch-MyDesign 6-v - customized

Referentie Omschrijving

ZVI-SQTMDD Zennio Square Touch-MyDesign Display - plastic frame - customized
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ORIA

Oria De premium drukknopserie van EAE voegt schoonheid en waarde toe aan elke ruimte met zijn minimalistische 

ontwerp en hoogwaardige afwerking. Oria herdefinieert de nieuwe functionaliteit en esthetiek van drukknopscha-

kelaars.
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Referentie Omschrijving

48110-02000X ORIA KNX schakelaar single wit - zonder status

48110-0200FX ORIA KNX schakelaar single wit - front status

48111-02000X ORIA KNX schakelaar 1-v wit - zonder status

48111-0200FX ORIA KNX schakelaar 1-v wit - front status

48112-02000X ORIA KNX schakelaar 2-v wit - zonder status

48112-0200FX ORIA KNX schakelaar 2-v wit - front status

48113-02000X ORIA KNX schakelaar 3-v wit - zonder status

48113-0200FX ORIA KNX schakelaar 3-v wit - front status

48114-02000X ORIA KNX schakelaar 4-v wit - zonder status

48114-0200FX ORIA KNX schakelaar 4-v wit - front status

Referentie Omschrijving

48110-03000X ORIA KNX schakelaar single grijs - zonder status

48110-0300FX ORIA KNX schakelaar single grijs - front status

48111-03000X ORIA KNX schakelaar 1-v grijs - zonder status

48111-0300FX ORIA KNX schakelaar 1-v grijs - front status

48112-03000X ORIA KNX schakelaar 2-v grijs - zonder status

48112-0300FX ORIA KNX schakelaar 2-v grijs - front status

48113-03000X ORIA KNX schakelaar 3-v grijs - zonder status

48113-0300FX ORIA KNX schakelaar 3-v grijs - front status

48114-03000X ORIA KNX schakelaar 4-v grijs - zonder status

48114-0300FX ORIA KNX schakelaar 4-v grijs - front status

Referentie Omschrijving

48110-01000X ORIA KNX schakelaar single antraciet - zonder status

48110-0100FX ORIA KNX schakelaar single antraciet - front status

48111-01000X ORIA KNX schakelaar 1-v antraciet - zonder status

48111-0100FX ORIA KNX schakelaar 1-v antraciet - front status

48112-01000X ORIA KNX schakelaar 2-v antraciet - zonder status

48112-0100FX ORIA KNX schakelaar 2-v antraciet - front status

48113-01000X ORIA KNX schakelaar 3-v antraciet - zonder status

48113-0100FX ORIA KNX schakelaar 3-v antraciet - front status

48114-01000X ORIA KNX schakelaar 4-v antraciet - zonder status

48114-0100FX ORIA KNX schakelaar 4-v antraciet - front status
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KNX Voeding 160mA

Geschakelde lichtkringen 11

Bewegingsmelders 2

Verwarmingszones 4

Square TMD Touch schakelaars 6

Centrale bediening Z41 PRO Touch Panel 1

Rolluiken en zonwering 2

€ Richtprijs (excl. BTW, programmatie, bekabeling, elektrische kast en stopcontacten) € 2170

Bediening via smartphone

Alles-uit functie

Push Mail Notifications

Aanwezigheidssimulatie

Wakker worden

Bedien uw woning van op afstand

Paniekfunctie

Thuiskomen

Sferen aanmaken en aanpassen

Rolluiken en zonwering

INSTALLATIE

FUNCTIONALITEITEN

VO
O

RBEELD
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WONING 200M²
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VO
O

RBEELD

INSTALLATIE

Bediening via smartphone

Alles-uit functie

Push Mail Notifications

Aanwezigheidssimulatie

Wakker worden

Bedien uw woning van op afstand

Paniekfunctie

Thuiskomen

Sferen aanmaken en aanpassen

Rolluiken en zonwering

FUNCTIONALITEITEN

KNX Voeding 320mA

Geschakelde lichtkringen 21

Geschakelde stopcontacten 2

Gedimde lichtkringen 4

Bewegingsmelders 5

Verwarmingszones 4

Square TMD Touch schakelaars 14

Centrale bediening Z41 PRO Touch Panel 1

Rolluiken en zonwering 4

€ Richtprijs (excl. BTW, programmatie, bekabeling, elektrische kast en stopcontacten) € 4320

extra optie: Videofonie / buitenpost (inclusief Z41 COM Touch Panel upgrade) € 1795

extra optie: Sonos muziek koppeling € 475



Bedrijf Vecolux bvba

Adres Nijverheidsstraat 10, 2960 Sint-Job-In-’t-Goor

Tel. +32 3 633 10 26

Mail info@vecolux.be

Web www.knx-homecontrol.be


